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Abstract
One of the best features in introducing the background
of the culture of different nations and their originality
is their manuscripts. Manuscripts are part of cultural
heritage and literary, historical and cultural certificate
of a nation. So introducing and correcting them is
considered to be honoring their national identity.
Perhaps Iran is a country that has the most exquisite
and valuable manuscripts. One of these manuscripts is
the “Asas al-Fazl” in Belaghat by “Mahmoud bin
Mohammed bin Ahmed Ghandazi” the Persian scholar
of ninth Hegira century that despite its simple
beginning and ending and unknowness of the author
and work it is worth to pay attention on this
manuscript. This manuscript is written in Persian and
is about rhetoric techniques and disadvantages of
speech, along with many examples of verses in Persian
and Arabic that two copies of this manuscript are
available in the Library of the Islamic Consultative
Assembly and in the library of Astan Quds Razavi.
This research for the first time aims to introduce this
manuscript and compare its content with other Belaghi
works. To achieve this purpose, after an introduction
about Ghandazi, “Asas al-Fazl” version and its
features, along with the examples, imagery and
divisions ofGhandazi about its four pillars were
reviewed and compared with the contemporary and
past decades Belaghat writers and their similarities and
differences were identified. The results of present
study which conducted in documentary-analytical
method indicated that “Asas al-Fazl” is one of the
valuable works of the ninth century in a simple prose
that author in the expression of materials had the same
approach as Sakkaki (ancient author) and Javaher alBlaghah Ahmad Hashemi (contemporary author) and
the poet himself was very talented in composing
poems.

چکیده
یکی از بهترین مشخصهها در معرفی پیشینه فرهنگ ملل گوناگون و
اصالت آن نسخههای خطی است که بخشی از میراث فرهنگی و
 تاریخی و فرهنگی یک ملت هستند؛ بنابراین معرفی و،شناسنامه ادبی
، شاید بتوان گفت ایران.تصحیح آنها ارج نهادن به هویت ملی است
کشوری است که نفیسترین و ارزشمندترین دستنوشتههای خطی را در
 «اساسالفضل» در زمینه، یکی از این دستنوشتهها.خود جای دادهاست
 تألیف «محمود بن محمد بن احمد قندزی» ادیب ایرانی قرن نهم،بالغت
 این نسخه به زبان پارسی و درباره فنون ثالثه بالغت و.هجری است
 از. به همراه نمونههای فراوان ابیات فارسی و عربی،معایب کالم میباشد
این اثر ارزشمند دو نسخه در مجلس شورای اسالمی و کتابخانه آستان
 این پژوهش بر آن است برای نخستین بار به.قدس رضوی موجود است
.معرفی این نسخه خطی و تطبیق محتوای آن با دیگر آثار بالغی بپردازد
 نسخه اساسالفضل و،برای رسیدن به این منظور پس از معرفی قندزی
 صورخیال و تقسیمبندیهای قندزی،ویژگیهای آن به همراه شاهد مثال
از چهار رکن اصلی آن بررسی و با آراء بالغتنویسان گذشته و معاصر
.مقایسه شد و وجوه افتراق و اشتراک آنها در جدول مشخص گردید
تحلیلی انجام گرفته گویای-حاصل پژوهش حاضر که به شیوه اسنادی
این است که «اساسالفضل» یکی از آثار ارزشمند سده نهم هجری و به
نثری ساده و به دور از تکلف است که نویسنده در بیان مطالب از میان
قدما به سکاکی و از میان معاصران به احمد هاشمی نظر بیشتری داشته و
.خود نیز در سرودن شعر صاحب ذوق و قریحه بوده است
. سده نهم هجری، بالغت، نسخه خطی، قندزی، اساسالفضل:کلیدواژهها
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مقدمه

نسخه هیچگونه پژوهشی انجام نشدهاست ،از این

نسخههای خطی و آثار مجهول و ناشناخته

رو در این پژوهش این نسخه خطی معرفی و

بهجایمانده ،سهم بزرگی از ذخایر گرانبهای

تحلیل میشود تا به پرسشهای زیر پاسخ دهد:

فرهنگی این سرزمین است؛ بنابراین یکی از

-محتوای دقیق این نسخه چیست؟

حوزههای مهم و ضروری تصحیح و احیای

-این نسخه ازنظر نگارشی و دستوری چگونه

نسخههای خطی است؛ زیرا «این آثار بهترین و

است؟

ارزندهترین نشانه طرز تفکر مردم هر مملکت و


-شاعرانی که نویسنده در این اثر به اشعارشان

دیار محسوب میشوند و نخستین گام برای

استناد جسته کدامند؟

شناخت و شناساندن یک ملت متمدن ،دستیابی به
آثار فرهنگی اوست» (فدایی.)25 :1131 ،
اهمیت معرفی و تصحیح متون ادبی بازمانده از
گذشتگان چه در قالب نثر و چه نظم ،امری بدیهی
است که در غنیسازی زبان و فرهنگ و ادب
فارسی نقش بسزایی دارد و سبب آشنایی نسل
حاضر و نیز آیندگان با فرهنگ و ادب شده و از
نابودی این آثار ارزشمند جلوگیری میشود.
نسخههای خطی ،پشتوانه و سرمایه فرهنگی

گنجینهها نمایانگر تاریخ علم و

ملتهاست« .این
ارزشهای هنری یک ملت در قرون مختلف است.

آگاهان هر جامعـه که به ضرورت و اهمیت

پیشینه تحقیق
تاکنون تالشهای بسیاری در زمینه نسخههای خطی،
گرفتهاست .تعداد این

معرفی و تصحیح آنها صورت
پژوهشها در زمینه دستنوشتههای بالغت ،اندک
است که به چند نمونه اشاره میشود :مقاله «معرفی
«فانوس خیال» نسخه خطی فارسی کتابخانه حکومت

اندهراپرادش هند» نوشته یحیی طالبیان در مجله ادب
و زبان کرمان« ،تحقیق و مقارنه نسخ خطی
«نخبهالبیان» نراقی بزرگ و تحلیل و رفع یک التباس»

به قلم محمد ادیبیمهر در مجله دانشکده ادبیات و
علوم انسانی اصفهان و «معرفی «شرح مناظر االنشاء»
نسخه خطی کتابخانه دانشگاه استانبول ترکیه» نگارش

بـردهانـد،
پـی 
اینگونه شناخت از تاریخ تمدن خود 


جمیل جعفری و عزیز ناصری در فصلنامه زبان و

هـرگونه امکاناتی برای احیای آثار گذشتگان و

ادب فارسی؛ اما در زمینه قندزی و اثر وی تاکنون

نقـد و تصـحیح متون خطی فراهم آوردهاند .بر

نشدهاست.
تحقیقی انجام 

است تا در راه احیا و تصحیح نسخ فارسی از هیچ

روش تحقیق

نسخهشناسان و مصححان زبان فارسی نیز الزم

کوششی دریغ نورزند و هیچ مجالی را از دست

روش پژوهش حاضر به شیوه اسنادی -تحلیلی بوده

ندهند» (یلمهها.)211 :1151 ،

و نگارندگان تالش نمودهاند پس از تهیه نسخه از

یکی از این نسخههای ارزشمند نسخه خطی

کتابخانه مجلس شورای اسالمی این نسخه نفیس را

اساسالفضل در زمینه بالغت است که به وسیله


معرفی و محتوای آن را بررسی و تحلیل نمایند.

«محمود بن محمد قندزی» (زنده در  321هجری

همچنین از فیشبرداری بهعنوان ابزار گردآوری

قمری) نگاشته شدهاست .تاکنون در زمینه این

اطالعات استفاده شدهاست.

اژدرنژاد و یلمه ها :نگاهی تحلیلی -تطبیقی به اساسالفضل قندزی 75/

معرفی نویسنده و نسخه

 .1المحاسن؛

معرفی قندزی

 .2بیان المعایب.

تنها اطالعاتی که از مؤلف این اثر بجای مانده از

این اثر تأثیر بسیاری از کتاب تلخیص المفتاح

کتاب فنخا نوشته مصطفی درایتی است .او در

محمد بن عبدالرحمن بن عمر خطیب دمشق (215ق)

نسخهشناسی بالغت قندزی چنین مینویسد :مؤلف

کردهاست.
پذیرفته و در موارد متعددی هم از آن یاد 

این اثر ،محمود بن محمد بن احمد قندزی (زنده در

همچنین در این اثر از نویسندگان و شاعران بسیاری

 321ق ).است .متأسفانه در کتب تاریخ ادبیات،

یاد شده که موارد زیر از آن جملهاند:

تذکرهها ،تراجم احوال نام و نشانی از او نیست.

سکاکی ،زمخشری ،حریری ،کافی ،الشارع

بهدلیل آنکه چند برگ آغازین نسخه افتاده ،نام

العالمة و العالم المحقق سعدالدین تفتازانی ،بساطی،

و نشان مؤلف در ابتدای نسخه نیست؛ اما نویسنده در

موالنا االمام معین الدین المعمرانی ،رشیدی ،شمس

برگ  115ر و پ در توضیح صنعت «اطراد» نام

االنصاری ،شیخ عبداهلل ،ابوالفرج ساوی ،فردوسی،

خودش را آوردهاست :اطراد و آن آوردن اسماء

عنصری ،انوری ،معزی ،نظامی ،خاقانی ،ثنایی،

ممدوح یا غیرممدوح است و آباء او بر ترتیب

سعدی ،سلمان ،فرخی ،خجندی ،ملک الشرق شهید،

والدت چنانچه با سهولت و روانی همچو آب جاری

وطواط ،ظهیر فاریابی ،بساطی ،رودکی و. ...
در اساسالفضل قندزی عناوین و مطالب زیر

باشد...
مثال دیگر :امیر محمدشاه قندزی برای من از

میشود:
دیده 

قندز در سال احدی عشرین و ثمانمای (در دهلی)
قصیدهای ارسال فرموده اولش این است .شعر:


 .1البحر االول :فی المحاسن

«آن کو به جاه چون پدر و پدر جد آمدست

فصاحت ،بالغت ،سَالست ،جَزالت ،تشبیه ،الحقیقة و

محمد بن حمید بن احمد بن عال»

المجاز ،استعارات ،تمثیل ،الکنایة ،تعریض ،تلویح،

من نیز برای او قصیدهای فرستادم مطلعش این است:

اِطباق ،القول فی علم البدیع ،وجوه معنوی ،مطابقه

شعر« :دهان جود و سخاوت سپهر عز و عال»

(تضاد و طباق و تطبیق) ،تَذبیح ،تناسب ،لزوم مایَلزَم،

نویسنده خود اشعاری هم در معما دارد و بدانها

تشابهُ االطراف ،ایهام تناسب ،مُشاکله ،اِرصاد ،عکس

اشاره کرده و گفته« :و نیز معماهایی دارم که از آن

و تبدیل ،رجوع ،توریه ،استخدام ،لف و نشر ،جمع و

دوگان نام و بیشتر از آن میخیزد و ابیات مهمل و

تفریق و تقسیم ،مبالغه ،مذهب کالمی ،حسن تعلیل،

مبهم نگشته باشد لعدم اسماع242( ،ر242-پ)»

تأکید المدح بما یشبهُ المدح ،اِستتباع ،اِدماج ،مُحتمل

(درایتی.)51 :1150 ،

الضدین ،تَجاهِل العارف ،تعجب ،اِطراد ،قول به
موجب ،توفیر الدواعی ،التفات ،سؤال ،ترجمة اللفظ،

اساسالفضل

معرفی

تفسیر ،تحمیل واقعه ،ذوالمعنیین ،ذوالوَجهین،

این نسخه درباره فنون ثالثه بالغت و معایب کالم

محسنات لفظیه ،تجنیس ،ردالعَجُز عَلَی الصدر ،سجع،

است .این کتاب مفصل در قرن نهم و در دو بحر

قافیه ،موشِح ،اِعنات ،ردیف ،بَراعَت اِستهالل،

تنظیم شدهاست:

اعتراض الکالم من قبل التمام ،تَنسیقُ الصفات ،سیاقة
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االعداد ،ایراد المعطوفات ،ارسال االمثال ،امتناع ،سهل

اِسقاط ،تشبیه ،اِقوا ،اظهار ،ایطا ،تحریک ساکن،

مُمتَنع ،مُستزاد ،مسمط ،مصغر ،ترجیع ،لُغَز ،معما،

تسکین متحرک ،تشدید مخفف ،تخفیف مشدد،

ملمع ،مُتلون ،مثلث ،بساط ،مربع ،مدور ،مسلسل،

توصیف ،اکفاء ،شایگان ،سرقت و اخذ (درایتی،

مُشَجر ،شعر اندر شعر ،مَجزو ،مُتِفَرع ،استدراک،

.)51 :1150

مُسَطح ،مُجَسم ،مُصَرع ،مُصور ،طرح ،مُقطع ،مُوَصل،

این نسخه به شماره  3320در کتابخانه مجلس

مُتحَلی ،عاطِل ،خَیفا ،رَقطا ،حُسن المَطلع ،حُسن

نگهداری میشود و جمعاً  112صفحه دارد .البته در

المَختم ،حُسن تخلص ،حسن طلب ،حامل موقوف،

نسخه خطی برای هر دو صفحه یک شماره در نظر

مُفَتح ،مُفَلق ،مُخِلی.

گرفته شده و تعداد صفحات نسخه  111صفحه
است .الزم به ذکر است که نسخهای دیگر از این

 .2البحر الثانی :فی بیان المعایب

کتاب در دست است ،مشتمل بر دو بابِ محاسن

تَنافُر ،غِرابت ،مخالفت قیاس ،کراهت در سمع،

سخن و معایب سخن .این نسخه با دو شماره 15145

ضعف تألیف ،تعقید ،کثرت تکرار ،تتابع اضافات،

و  4301/2در کتابخانه آستان قدس رضوی مشهد

فک اضافه ،حَشو و تَطویل ،افراط ،انقطاع ،اخالل،

موجود است.

شکل  .1صفحه نخستین از نسخه خطی شماره

شکل  .1صفحه پایانی از نسخه خطی شماره 7728

 7728کتابخانه مجلس

کتابخانه مجلس

بررسی و تحلیل

بنگر که دو بحر او دو بحر است»

این نسخه اثری است در  112صفحه در دو بحر که

«و أنَا أسألُ اهللَ النفعَ لِجاهِدیهِ وَ بِعَونِ اهللِ اِستَعینَ

شرح آن در بخش معرفی نسخه ذکر شد .در اول

وَ هُوَ نِعمَ المَولی وَ نِعمَ المُعِین »...و در مورد فصاحت

نسخه و آخر آن افتادگی وجود دارد.

کلمه و کالم است« :بدانک قائل اشعار و راوی

آغاز نسخه به عربی است:

اوصاف را میباید تا در صنعت لفظ و جودت معنی

«بالشنجرف لیکون فهرست الکتاب عند المطالعه»:

بشتابد و از فصاحت و بالغت و سالست و جَزالت

شعر:

دریابد( »...قندزی ،نسخه خطی.)1 :
«منگر کی تمام او دو بهرست

و پایان آن :بیتی از ابی تمام

اژدرنژاد و یلمه ها :نگاهی تحلیلی -تطبیقی به اساسالفضل قندزی 71/

«هیهات ال یاتی الزمان بمثله

کوه را از نهیب حمله او

ان الزمان بمثله لبخیل»

گشت بر خویشتن وجود گران
(همان)125 :

(همان)142 :
 -شاهد مثال برای مقابله

و مصرعی از ابوالطیب است.

ای جهاز عال و عزه و جاه

«اعدی الزمان سخاوه فسخا به»

و ای زمان سخا و همه و جود

(همان)

به سجود تو اختران قایم

در این نسخه کالم به سه دسته فصاحت و

بوجود تو آسمان موجود

جزالت و سالست تقسیمبندی میشود.
قندزی پس از تعاریف و توضیحات به
نمونههایی از ابیات و اشعار عربی و فارسی اشاره
کردهاست.

یُرینا صفحتی قمرٍیَفوقُ سناهما القمرا
یُزیدُک وِجهُهُ حُسناً اذا ما زِدتَهُ نظرا
(همان)50:
صَحا القَلبُ عن سلمى و أقصرَ باطِلُهْ
وَ عُریَ أفْرَاسُ الصِبَا وَ رَوَاحِلُه

(همان)20 :
کأن قلوب الطیر رطباً و یابساً
لدی وکرها العناب و الحشف البالی
(همان)21 :
بیت اول از ابونواس اهوازی ،بیت دوم از زهیر
بن ابی سلمی و بیت سوم و چهارم از امرؤالقیس

آسمان را شکوه درگه او
کرد مانند ذره سرگردان

(همان)15 :
و گاه نیز نام شاعر را ذکر نمودهاست همچون
موارد زیر:
 در صفحه  12نسخه آمده است :قال ابی العتاهیهو ال زوردیة تزهو بزرقتها

 -در صفحه  24نسخه آمده است :قول بحتری

و مسنونه زرق کأنیـاب أغـــوال

-ابیات زیر در تحمیل واقعه:

الله نو رسته گویی بر فراز سبز شاخ

بین الریاض على حمر الیواقیت

أتقتلنی و المشرفی مضـــاجعی

ابیات فارسی همچون:

 مثال برای مشبه مفرد و مشبهبه مرکب خیالیبستهاند
بیرق یاقوت بر رمح زبرجد 

ابیات عربی مانند:

است.

(همان)202 :

کانما یبسم عن لؤلؤ
منضد او برد او اقاح
همچنین در صفحه  14نسخه :قول الوطواطو ثغره فی صــفاء
و ادمــعی کالآللی
 در صفحه  50نسخه :دو بیت از فرخی آوردهاست.به قد گفتی سروی است در میان قبا
به روی گفتی ماهی است برنهاده کاله
چو سرو بود و چو ماه و نه سرو بود و نه ماه
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کمر نبندد سرو و کله ندارد ماه
 در صفحه  114نسخه :بیتی از سلمان آوردهاست.عذار و زلف در شأن حسن و زیبایی
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لَدى وَکرِها العُنابُ وَالحَشَفُ البالی
که در حاشیه به وزن عروضی آن اشاره کرده:
فعولن مفاعیلن ،فعول (بغیرالنون) مفاعلن (همان.)21 :
و نیز در بیت فارسی زیر:
لب فرو میخاید آری

دو آیتند که ما صبح و شام میخوانیم

بر زنخ میگیرد آری
 -و نیز در صفحه  221نسخه :سعدی

پرسم از خرما و قند

شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی
البته تعداد ابیات فارسی نسبت به عربی کمتر

گویم از نارنج و سیب
که در حاشیه وزن آن فاعالتن فاعالتن
فاعالتن فاعالت (بغیرالنون) رمل نوشته شدهاست

است.
همچنین شواهدی از آیات قرآنی در این اثر
دیده میشود که بسامد کاربرد آن به مانند اشعار عربی

(همان.)11 :
در نسخه بالغت قندزی ابیاتی یافت شد که

باالست .در زیر به نمونههایی از آیات به کار رفته در

با جستجو در دواوین شعرا و نیز دیگر کتب بالغی

این نسخه اشاره میشود:

سراینده این اشعار یافت نشد .نیز با استناد به نمونهای

 -و کقوله تعالی :وَاسْأَلْ الْقَرْیَةَ .بخشی از آیه  28سوره

که نویسنده در برگ  115ر و پ در توضیح صنعت

یوسف (قندزی ،نسخه خطی.)74:

«اطراد» نام خودش را آورده و آن قصیدهای است که

 -کقوله تعالی :یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَهِلَةِ قُلْ هِیَ مَواقیتُ

قندزی در پاسخ به قصیده امیر محمدشاه قندزی در

لِلنَاسِ وَ الحج ِ .الْقَرْیَةَ بخشی از آیه  135سوره بقره

سال احدی عشرین و ثمان مائه سروده و نیز استناد

(همان.)121 :
 فی قوله تعالی :لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ بخشی از آیه 11سوره شوری (همان.)101 :
نحو قوله تعالی :أُوْلَـئِکَ الَذِینَ اشْتَرُوُاْ الضَالَلَةَ بِالْهُدَىفَمَا رَبِحَت تِجَارَتُهُمْ الْقَرْیَةَ بخشی از آیه  11سوره بقره
(همان.)21 :

به جمله نویسنده در باب سرودن اشعاری معماگونه
که در برگه 242ر و پ نسخه بدان اشاره شده و ذکر
آن در بخش معرفی قندزی در همین مقاله رفته است،
میتوان گفت که قندزی دارای طبع شعری نیز بوده و

این اشعار زاده طبع اوست.
نویسنده حواشی بسیاری بر صفحات کتاب
نوشته که مشتمل است بر اوزان و تقطیع ابیات و

 -کقوله عزوجل :فَأَمَا الْیَتِیمَ فَال تَقْهَرْ وَ أَمَا السَائِلَ فَال

توضیحاتی جهت روشن شدن بیشتر شاهد مثالها و

تَنْهَرْ .آیه  5و  10سوره ضحی (همان.)215 :

نیز آوردن تعاریف و توضیحاتی به زبان عربی بدون

اگر ابیاتی بهعنوان شاهد مثال آورده ،در
آنها اشاره
حاشیه صفحات به وزن عروضی 
کردهاست:


ذکر نام گوینده.
در ادبیات کالم بلیغ کالمی است که عالوه بر
دارا بودن شروط فصاحت ،به مقتضای حال و مناسب

کَأَنَ قُلوبَ الطَیرِ رَطباً وَیابِساً

مقام باشد (قاسمی .)21 :1133 ،قندزی نیز معتقد
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است یک منشی باید را در محاسن بکوشد و تمام

ذکرشدن وجه شبه تشبیه مفصل و در صورت ذکر

کوشش خود بهکار گیرد تا کالم خود را از معایب

نشدن آن مجمل گویند (نسخه خطی .)12 :در تشبیه

دور سازد و مینویسد« :واجبست منشی را که در

اگر ادات تشبیه ذکر شود مرسل و اگر ذکر نشود

منشآت خویش جانب محاسن نگهدارد و اگر در

مؤکد گویند و نیز تشبیه یا قریب مبتذل است ،یعنی

اتیان آن عاجز و قاصر باشد باری احتراز از معایب

مستعمل مر عامه را ،یا غریب است مستعمل مر

الزم گیرد تا اگر در سخن محاسن نبود و معایب نیز

خاصه را؛ اما قریب مبتذل تشبیهی است که در او

نباشد کالمی سرسری تواند بود؛ اما اگر محاسنش

انتقال کرده شود از مشبه به سوی مشبهبه بغیر تدقیق،

نبود بلک معایبش باشد در آن هنگام بهلحنی باصولت

نظر به آنکه وجه شبه در او ظاهر باشد چنانچه در

بهایم گردد و قایل اگر بر اتیان محاسن قادر نباشد و

اول نظر دریافته شود (همان .)15 :قندزی از تشبیه

بر احتراز از معایب نیز راکب نبود» (نسخه خطی:

مشروط و تسویه و تشبیه اضمار نیز سخن گفته است

.)231

و آن (اضمار) ،تشبیهی است که در ضمن غرضی
او از دیوان اشعار بسیاری از شاعران خصوصاً

شعرای عربی زبان آگاه بودهاست و همچنین به قرآن

دیگر فهم شود و ظاهر چنان نماید که مقصود چیزی
دیگر است ،نه این تشبیه.

ارادت خاص داشته که نمونههای متعدد و فراوان
آیات و اشعار در کتاب بالغت وی عالقه وی را به

استعاره

این زبان مشخص میکند .در ذیل جدول اشعار

به نظر قندزی استعاره به اعتبار طرفین یعنی

شعرای عرب زبان که در چهار بخش اصلی صور

مستعارٌمنه و مستعارٌله بر دو قسم است؛ زیرا که

خیال (تشبیه ،استعاره ،کنایه و مجاز) یافت شده رسم

اجتماع دو طرف در شیء یا ممکن است ...و این

شدهاست.

استعاره را وفاقیه نامند و ...اجتماع آن دو طرف در

بندیهای قندزی از چهار رکن اصلی
تقسیم 


شیء ممتنع است  ...و این استعاره را عنادیه خوانند.

صورخیال به صورت زیر است:

استعاره تهکمیه و تملیحیه هم از این نوع است؛ یعنی
استعارتی که در وی استعمال شود لفظ مستعار در

تشبیه

ضد معنی خویش و یا در حقیقت معنی خویش

تشبیه از نظر قندزی به مبصرات و مسموعات و

(نسخه خطی .)14 :همچنین استعاره به اعتبار جامع

مشموعات و مذوقات و ملموسات تقسیم شدهاست.

نیز بر دو قسم است یا عامیه است وآن مبتذله است و

مشبهبه ،وجه

همچنین ارکان تشبیه چهارند :مشبه،

یا خاصیه است و آن غریبه است (همان.)11 :

شبه ،ادات تشبیه .او طرفین تشبیه را به عقلی و حسی

تقسیمبندی استعاره به اعتبار مستعار بر دو قسم اصلیه


و نیز به مفرد و مقید و مرکب دستهبندی نمودهاست.

و تبعیه است .استعاره اصلیه آن است که لفظ مستعار

تقسیمبندیهای دیگر وی ،تشبیه از نظر

او اسم جنس باشد؛ اما تبعیه آن است که لفظ مستعار

مدرک و غیر مدرک بودن طرفین تشبیه به خیالی و

آن فعل و حرف باشد .همچنین استعاره به اعتبار

وهمی است .وی وجه شبه را به اعتبارات مختلفه ،به

دیگر به مطلقه و مجرده و مرشحه تقسیم شده که گاه

تحقیق و تخییل تقسیم کرده است .در صورت

میآیند
تجرید (مجرده) و ترشیح (مرشحه) یکجا نیز 
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(همان.)20-21 :

بعکس ،ذکر محل و اراده حال و بعکس.

مجاز

کنایه

مجاز از دیدگاه قندزی کلمهایست که استعمال

کنایه در لغت مصدر و قندزی در تعریف آن

شدهاست در معنی که این کلمه از برای آن معنی،


مینویسد« :آن لفظی بود که خواسته شود بدان لفظ


قرینهای که آن قرینه صارفه

موضوع نیست؛ اما با

الزم معنی آن لفظ( ».قندزی ،نسخه خطی.)102 :

باشد با معنی اراده شده ،رابطه و پیوند برقرار میکند.

قندزی کنایه را بر سه قسم تقسیم میکند :کنایه

پس حتماً باید عالقهای در میان باشد (همان.)102 :

مطلوب نفس؛ کنایه مطلوب صفت ،کنایه مطلوب

البته از دیدگاه او مجاز بر سه نوع است :لغوی،

نسبت (همان .)102 :کنایه مطلوب نفس چیزی بود

شرعی ،عرفی .لغوی است اگر ناقل آن اهل لغت

که آن چیز غیر صفت و غیر نسبت باشد و این دو

است مثل اسد در مرد شجاع .شرعی است اگر ناقل

نوع است؛ اول آنکه آن کنایه معنی واحد باشد .دیگر

شارع است مثل صلوه در دعا .عرفی است اگر متغیر

آن که مجموع معانی بود .کنایه مطلوب صفتی باشد

نیست و این نیز بر دو نوع است :مجاز عرفی خاص

از صفات ،بر دو نوع است؛ یکی قریبه و آن کنایتی

مثل فعل در حدث یعنی مصدر بعرف نحوی و مجاز

است که انتقال از آن کنایه به سوی مطلوب غیر

عرفی عام مثل دابه در انسان (همان.)41 :

واسطه باشد و دیگری خفیفه .قسم سوم کنایه

بندیهای وی در این بخش نظم خاصی ندارد
تقسیم 


مطلوب نسبت باشد؛ یعنی اثبات چیزی و یا نفی

و برای مجاز انواعی دیگری چون مجاز مفرد ،مجاز

کردن چیزی از چیزی (همان.)105-102 :

مرسل ،مجاز استعاره و ...نیز در نظر گرفته که در این

قندزی در آوردن شاهد مثالها ،هم از ابیات

میان مجاز استعاره بسیار مفصل بحث شده است.

فارسی و هم از ابیات عربی سود جسته است که

همچنین انواع مجاز مرسل از نظر وی عبارتند از :ذکر

در جدول و نمودار زیر بسامدی این ابیات ترسیم

جزء و اراده کل و بعکس ،ذکر سبب و اراده مسبب و

شده است.

جدول  .1بسامد ابیات عربی و فارسی در اساس الفضل
ابیات عربی
تعداد

نوع بیان

ابیات فارسی

مجموع ابیات عربی و فارسی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

1

تشبیه

21

88/7

22

82/8

48

38/2

2

استعاره

18

15/1

3

7/7

15

27/8

8

کنایه

2

2/5

-

-

2

8/8

4

مجاز

8

4/4

1

1/4

4

9/5

9

جمع

37

97/2

37

42/9

37
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۳۲/۳۰

۳۰/۸۰

۳۵
۳۰
۲۵

ادبیات عربی

۱۹/۱۰

۲۰

ادبیات فارسی

۱۵
۸/۸۰
۴/۴۰
۱/۴۰

۱۰

۲/۹۰

۵

۰/۰۰

مجاز فارسي

مجاز عربي

كنايه فارسي

كنايه عربي

استعاره فارسي

استعاره عربي

تشبيه فارسي

تشبيه عربي

۰

نمودار  .1فراوانی ابیات فارسی و عربی
پس از صحبت درباره تقسیمبندیهای قندزی

از هم جدا نکرد.

در زمینه بالغت و صور خیال ،بسیار مختصر به

جرجانی در اسرار البالغه بدیع را به تشبیه،

نظرات عبدالقاهر جرجانی ،سکاکی و تفتازانی هم

استعاره و تمثیل و دیگر انواع بدیع از جمله

اشاره میشود؛ زیرا قندزی در حاشیه نسخه بالغت به
نظرات آنان اشاره نمودهاست.

تعلیل و ...اطالق کرده است (رضا)14-5 :1112 ،
و در اثر دیگر خود دالئل االعجاز عالوه بر آنچه در

عبدالقاهر جرجانی
بالغت نویسان

پیش

تجنیس ،حشو ،طباق ،مجاز لغوی و عقلى ،حسن

از

عبدالقاهر

جرجانى،

موضوعات معانى و بیان را بررسی کرده بودند و
درباره مجاز ،استعاره ،تشبیه ،تقدیم و تأخیر ،ذکر و
حذف ،اطناب و ایجاز و غیر اینها سخن گفته
بودند .نوآورىهاى عبدالقاهر جرجانى فقط در

اسرار البالغه متذکر شده بود ،به فصل ،وصل،
قصر ،تقدیم و تأخیر و حذف که امروزه در علم
معانى مطرح مىشود ،نیز پرداخت و همة این

مباحث را بیان نامید .او آنچه را که در اسرار البالغه
آورده بدیع نامیده و در دالئلاالعجاز بیان خوانده

فصلبندی موضوعات است .مباحث وی با

است (شرف )23-22 :1552 ،و نیز مباحثى مانند

پیشینیانش اختالف چندانى ندارد .جرجانی در

جناس ،سجع ،حسن تعلیل و طباق را که منحصراً

دالئل االعجاز و اسرارالبالغه دو کتاب مشهور خود

امروزه در حوزة علم بدیع قرار مىگیرد ،بسیار

همه موضوعات بالغت (معانى و بیان و بدیع) را
آوردهاست .او به پیروی از گذشتگان این سه فن را

کردهاست
بهعنوان مباحث فرعى مطرح 
کمرنگ و 
(عتیق.)104 :1524 ،
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سکاکی

آراء جرجانی هم توجه نموده است؛ و در مسائل

سکاکى عمده علم بالغت را طبقهبندی و ابواب

بالغی پیرو سکاکی بوده است ،هر چند در موارد

آن را مرتب نمود« .وضع اصطالح معانی و بیان

بسیاری با سکاکی ،اختالف نظر داشته است .او

و تقسیم علم بالغت به این دو فن ،از ابتکارات

در کتاب مطول در تعریف علم بیان می گوید:

سکاکی است( ».مهدوی دامغانی :1151 ،مدخل

هذا هو الکالم فی شرح مقدمة علم البـیان عـلی

بالغت) که از سوی دانشمندان علم بالغت

ما اخترعه السکاکی و أنت خبیر بما فیه من

پذیرفته شد .این دو فن عبارتند از:

االضطراب و االقرب ان یقال« :علم البیان علم

 -علم معانى :در ساختار و ترتیب کالم و در آن

یـبحث فـیه عـن التشبیه و المجاز و الکنایه»

از ترکیبات جمله و نقش کلمات در جملهها

( تفتازانی ،بی تا .)142 :او نیز مسائل بیانی را به

بحث نمود.

چهار مسئله تشبیه ،استعاره ،مجاز و کنایه تقسیم

 -علم بیان :در این فن تشبیه و مجاز را با همه

نموده است (تفتازانی ،بی تا .)110-105 :با آنکه

انواع آن مثل مجاز لغوى و مجاز عقلى و کنایه

تفتازانی در بحث فصاحت ،بیشترین اهمیت را به

بررسى کرده است.

ذوق دادهاست .از نظر او مخل فصاحت مواردی

 -نوع سوم :او این نوع را بدیع ننامید ،بلکه این

است که برای ذوق ،نامأنوس است و آن موضوع

نوع را محسنات نام نهاد و آن را به دو بخش

کلمه و کالمی است ،هر چند که خود در کتاب

معنوی و لفظى تقسیم کرد :در بخش اول مباحث

شرح کتاب تلخیص المفتاح از اعـتقادات کالمی

مطابقه  ،مقابله  ،مشاکله  ،مراعات نظیر ،مزاوجه،

و افکار فلسفی سخن گفته است.

لف و نشر ،جمع  ،تفریق  ،تقسیم  ،جمع وتفریق،
جمع و تقسیم  ،جمع و تفریق و تقسیم  ،ایهام،
تأکید ،مدح شبیه به ذم  ،توجیه  ،سوق المعلوم
مساق غیره  ،اعتراض  ،التفات و تقلیل اللفظ و
التقلیله وارد شد و در بخش دوم عنوانهای
تجنیس  ،اشتقاق  ،رد العجز الى الصدر ،قلب ،
اسجاع (سجع ) و ترصیع جای گرفت (عتیق،

قندزی
قندزی در این نسخه کالم را به سه دسته فصاحت
تقسیمبندی میکند .نیز در

و جزالت و سالست
تقسیمبندی بیان از تشبیه ،استعاره و مجاز و کنایه

سخن میگوید و چون دیگران برای هریک
بندیهایی قائل است که در معرفی
تقسیم 

1524م .)204 -200 :او این تقسیمبندی را در

اساسالفضل به آنها اشاره شد .البته او ابتدا بیان را

بخش سوم کتاب مشهور خود مفتاح العلوم انجام

به دو دسته محاسن و معایب تقسیم نموده و دیگر

دادهاست .

موارد را در این دو دسته جای دادهاست.
به نظر نگارندگان پژوهش ،نظرات و

سعدالدین تفتازانی

تعاریف و تقسیمبندیهایی قندزی در بالغت از

تفتازانی ،در کتاب مطول به آراء پیشینیان علوم

میان بالغتنویسان گذشته با سکاکی بیشترین

بالغی اشاره کرده است .او در تشریح مـطالب بـه

قرابت را دارد.
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بالغتنویسان یاد شده در اساس الفضل

جدول  .2آراء
ردیف

نویسندگان

1

جرجانی

2

سکاکی

1

تفتازانی

4

قندزی

بالغت
او مفهوم سه کلمه فصاحت ،بالغت و بیان را نزدیک به هم دانسته است .او در کتاب
«اسرار البالغه فـی عـلم البیان» ،از درباره بـدیع و مـباحث گوناگون آن مانند سجع،
جناس ،حـسن تعلیل و طباق هم بحث نمودهاست و او در کتاب »دالئل االعجاز فی
علم المعانی» از استعاره ،کنایه ،مجاز ،تعریض و جناس متکلف هم سخن گفته است.
وی در «مفتاح العلوم» با دقت فراوان هر یک از فنون سهگانه معانی ،بیان و بدیع را
دستهبندی و برای هریک از آن ها حد و مرزی تعیین کرد .در علم معانی از ترکیبات
جمله و نقش کلمات در جمله ها بحث نمود .در علم بیان از تشبیه ،استعاره و مجاز
و کنایه سخن میگوید و انواع علوم بدیعی را جزو محسنات به شمار میآورد.
تفتازانی ،در کتاب «مطول» به آراء پیشینیان علوم بالغی اشاره کرده و در مسائل
بالغی پیرو سکاکی بودهاست ،هر چند در موارد بسیاری با سکاکی ،اختالف نظر
داشته است .او علم بیان را بحث در تشبیه و مجاز و کنایه میداند .تفتازانی در بحث
فصاحت ،بیشترین اهمیت را به ذوق داده است.
قندزی نیز در تقسیمبندی بیان از تشبیه ،استعاره و مجاز و کنایه سخن میگوید و
چون دیگران برای هریک تقسیمبندیهایی قائل است .او بیان را به دو دسته محاسن و
معایب تقسیم نموده و دیگر موارد را در این دو دسته جای دادهاست.

جدول  .8شباهتها و تفاوتهای آراء بالغتنویسان یاد شده
همه بالغتنویسان ذکر شده موضوعات معانى و بیان را بررسی کرده و برای علم بالغت دستهبندیهایی در نظر گرفتهاند.-آن ها در موضوع مورد تحقیق که علم بیان است تشبیه و استعاره و مجاز و کنایه را اصل قرار داده و تعاریف و تقسیمبندیهای مفصلی

شباهتها

در این زمینه انجام دادهاند.
همه به مقوالت معانی و بیان و بدیع در بالغت توجه داشتهاند .با تفاوت در تفکیک این موارد.جرجانی برخالف دیگر بالغیون و به پیروی از گذشتگان این سه فن را از هم جدا نکرد.-جرجانی برخالف دیگر بالغیون تشبیه ،استعاره و تمثیل را هم جزو بدیع اطالق کردهاست.

تفاوتها

سکاکی انواع موضوعات بدیع را جزو محسنات به شمار آورده؛ ولی قندزی آنها را در دو گروه محسنات و معایب بررسی نمودهاست.سکاکی و تفتازانی و به تبع آنان قندزی برای مسائل بالغی ،تقسیمات منطقی در نظر گرفتند و مسایل بالغی را بـه یک سـلسله تقسیماتمنطقی کشاندند و از مسائل ذوقـی ،دور کردند.

در این قسمت نگارندگان پس از مقایسه انواع

بالغتنویسان معاصر (هاشمی ،تجلیل ،همایی،

صور خیال (تشبیه ،استعاره ،کنایه و مجاز) و شاهد

رجایی ،احمدنژاد و کزازی) به اشتراکاتی دست یافتند

مثالهای نسخه بالغت قندزی با آثار قدمای


که حاصل این بررسیها را در جداول زیر رسم

بالغتنویس (سکاکی ،رادویانی و رازی) و

نمودهاند.
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ردیف
5

7

7

3

9

4

8

2

1

وجه شبه
مرکب حسی

تشبیه تمثیلی

تشبیه بعید

وجه شبه
تخییلی

و قد الحَ فی الّصُبحِ الّثُریا کما تری
کعُنقود ملّاحیه حین نُورا
(ذبیانی)

و ان تَفَق االنام و انت منهم
فان المِسکُ بعض دم الغزال
ال خَیلَ عِندَكَ تُهدیها وَال مالُ
فَلیُسعِدِ النُطقُ إِن لَم تُسعِدِ الحال
(متنبی)

وال زوردیة تزهو بزرقتها
بین الریاض على حمر الیواقیت
کانها فوق قامات ضعفن بها
أوایل النار فی اطراف کبریت
( ابی العتاهیه)

کان مشارُ النَقع فوقَ روسنا
و اسیافنا لیلُ تهاوی کواکبه
(بشّار)

کان قلوبُ الطَیر رطباً و یابساً
لدی و کُرها العناب و الحشف البالی
(امروا القیس)

و َالشَمس کالمِراه فی کفِ االشلِ
(ابوالنجم عجلی)

وبدا الّصَباح کان غرَته
وجه الخلیفه حین یمتدحه
(محمدبن وهیب حمیری)

وَکان مُحمَر الشَقیق اذ تَّصوَب او تَّصعَد
اعالم یاقوتٍ نشرن علی رماحٍ مِن زبَرجد
(بشار بن برد)

سکاکی

رادویانی

رازی

هاشمی

و کان النجوم بین دجاها
سننٌ الح بینهنّ ابتداع
(التنوخی)

مرکب

وجه شبه

تشبیه ملفوف

مرکب

وجه شبه

معکوس

تشبیه

مرکب

وجه شبه

موضوع

نمونه ابیات بخش تشبیه
در نسخه بالغت قندزی

تجلیل

همایی

رجایی

معاصران

*

*

*

قدما

*

*

*

*

*

جدول  .4تشابهات نمونه ابیات در بخش تشبیه

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*

*

*
*
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17

13

19

14

18

12

تشبیه
مبتذل

تشبیه جمع

تشبیه
مفصل

تشبیه جمع

تشبیه
تسویه

عزماتُهُ مِّثلُ النجوم ثواقباً
لو لم یکن للّثّاقباتِ أفولُ
(ابن رومی)

کانّما یبسِمُ عن لؤلؤ
منضد أو برد أو أقاح
(بحتری)

و ثغره فی صفاء
و ادمعی کالآللی
(وطواط)

کانّما یبسِمُ عن لؤلؤ
منضد أو برد أو أقاح
(بحتری)

صدغ الحبیب و حالی
کالهما کاللیالی
(وطواط)

به مفرد

تشبیه مرکب

یا صاحبیَ تقّصیَا نظریکما
تَریا وجوه االرض کیف تّصوّر
تریا نهاراً مشمسا ًقد شابَه
زهر الرُبا فکانما هو مُقمر
(ابی تمام)

سکاکی

رادویانی

رازی

هاشمی

النَشر مِسکٌ و الوجوهُ دَنا
نیرٌ و اطرافُ االکفِ عنم
(مرقش)

به قد گویی سروی است در میان قبا
به روی گویی ماهی است بر نهاده چوماه
بود وچو سرو نه ماه بود ونه سرو
کمر نبندد سرو و کله ندارد ماه
(فرخی سیستانی)

 11تشبیه مفروق

18

تشبیه
مفصل

موضوع

نمونه ابیات بخش تشبیه
در نسخه بالغت قندزی

تجلیل

همایی

رجایی

احمدنژا
د

*

معاصران

*

قدما

*

ادامه جدول 4

*

*

*

*

*

*
*

*

*

ردیف

کزازی
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5

4

استعاره
مطلقه

استعاره
ترشیح بر
تناسی تشبیه

استعاره
بالکنایه

استعاره
تخیلییه

قرینه استعاره

موضع نهی
عن تعجب

لدی اسد شاکی السالح مقذّفٍ
له لبدٌ أظفارُه لم تقلّم
(زهیر)

و یّصعد حتی یظن الجهول
بأنّ له حاجة فی السماء
(ابی تمام)

و اذا المنیة أنشبت أظفارها
(ابوذویب هذلی)

صحا القلب عن سلمی و اقّصر باطله
و عُرّیَ افراس الّصّبا و رواحلُه
(زهیربن ابی سلمی)

و صاعقةٍ من نّصله تنکفی بها
علی أرؤس االقران خمسُ سحایب
(بحتری)

التعجبوا من بلی غِاللته
قد زَرّ ازراراً علی القمر
(متنبی)

قامت تظللنی من الشمس
نفس أعز علیّ من نفسی
(ابن عمید)

*

*

*

*

*

*

2

1

1

2

1

استعاره

موضوع

سکاکی

رادویانی

قدما
رازی

*

*

*

هاشمی

جدول  .9تشابهات نمونه ابیات در بخش استعاره
نمونه ابیات بخش استعاره
در نسخه بالغت قندزی

ردیف

تجلیل

همایی

رجایی

معاصران

احمدنژاد

کزازی

2

1

مجاز/
موضع نهی
عن تعجب

موضوع

کنایه صفت
و موصوف

کنایه
موصوف

مجاز سببیه

ردیف

2

1

ردیف

التعجبوا من بلی غِاللته
قد زَر ازراراً علی القمر
(متنبی)

قامت تظللنی من الشمس
نفس أعز علی من نفسی
(ابن عمید)

نمونه ابیات بخش مجاز
در نسخه بالغت قندزی

ان السماحة و المروءة و الندی
فی قبة ضربت علی ابن
الحشرج
(زیاد العجم)

الضّاربین بکلّ ابیض مخدم
والطاعنین مجامع االضغان
(عمروبن معدی کرب
الزبیدی)

سکاکی

سکاکی

*

موضوع

رادویانی

قدما

رادویانی

رازی

رازی

هاشمی

هاشمی
*

*

نمونه ابیات بخش کنایه
در نسخه بالغت قندزی

تجلیل

تجلیل

همایی

رجایی

معاصران

همایی

رجایی

معاصران

*

قدما

*

*

جدول .3تشابهات نمونه ابیات در بخش کنایه
جدول  .7تشابهات نمونه ابیات در بخش
مجاز

*
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احمدنژاد

احمدنژاد

کزازی

کزازی
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با توجه به جداول فوق می توان گفت:

 .1با توجه به این که آغاز و انجام این

« .1اساس الفضل» قندزی از میان قدما بیشترین

دست نوشته اندکی افتادگی دارد ،یکی از آثار

شباهت را با سکاکی و رادویانی و از میان

ارزشمند سده نهم هجری است که می تواند

معاصران بیشترین تشابه را با احمد هاشمی و

مورد تحلیل قرار گیرد .این اثر درباره فنون

پس از او با رجایی دارد.

ثالثه بالغت و معایب کالم است که در دو بحر
تنظیم شده است :دالمحاسن؛ المعایب.

 .2در بخش استعاره از میان قدما سکاکی و از

 .2این اثر تأثیر بسیاری از کتاب «تلخیص

معاصران با هاشمی شباهتهایی یافته شد که

المفتاح» محمد خطیب دمشق پذیرفته و در

در این میان تعداد ابیات تکراری در نسخه

موارد متعددی هم از آن یاد کرده است .قندزی

قندزی با سکاکی بیشتر است.

در بیان مطالب بیشتر به سکاکی ،جرجانی و

 .1در مجاز دو بیت تکراری یافت شد که یک

تفتازانی نظر داشته که بیشترین سهم به سکاکی

بیت هم در اثر سکاکی و هاشمی و دیگری تنها

اختصاص یافته است.

در اثر سکاکی دیده شده است.

 .1در این نسخه کالم به سه دسته فصاحت و

 .4تشابه و تکرار نمونه ابیات در بخش تشبیه

جزالت و سالست تقسیم بندی می شود .قندزی

بیشتر از دیگر قسمت هاست .هم چنین بیشترین

در این نسخه بیان را در چهار بخش تشبیه و

شباهت از میان قدما با سکاکی و در میان

استعاره و مجاز و کنایه بررسی می کند.

معاصران با هاشمی دیده می شود .در ذیل

 .4نثر قندزی در بالغت نثری است ساده و

جدول بسامدی ابیات تکراری میان نسخه

روان که خالی از هرگونه تکلف است و خود

خطی «اساس الفضل» قندزی با آثار معاصران و

شاعر نیز ذوق و قریحه ای در سرودن شعر

قدما ترسیم شده است.

داشته است.
 .5هم چنین بررسی تطبیقی میان این نسخه با

بحث و نتیجه گیری

آثار قدمای بالغت نویس (سکاکی ،رادویانی و

در این پژوهش اساس الفضل قندزی ،معرفی و

رازی) و بالغت نویسان معاصر (هاشمی،

تحلیل شد و مقایسه ای بین آراء او با

تجلیل ،همایی ،رجایی ،احمدنژاد و کزازی)

بالغت نویسان گذشته و معاصر صورت گرفت.

حاکی از این است که قندزی در باب بالغت و

حاصل این بررسی به شرح زیر است: :

تقسیم بندی انواع آن و نیز آوردن نمونه ابیات
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دنبالهرو و پیرو پیشینیان خصوصاً سکاکی

-رضا،

است -با تفاوت هایی -و در میان معاصران

اسرار البالغه فی علم البیان عبدالقاهر

بیشترین شباهت ها با جواهرالبالغه احمد

جرجانی .بی جا :مطبعه الترقی.

هاشمی دیده می شود.

-سکاکی ،ابی یعقوب یوسف بن ابی بکر

محمدرشید

(.)1112

مقدمه

بر

محمدبن علی (1402ه1532/م) .مفتاح العلوم.
بیروت :دار مکتب العلمیه .چاپ دوم.
منابع

-شرف  ،حفنی محمد (1552م) .مقدمه بر بدیع

-قرآن کریم.

القرآن ابن ابی اصبع  .قاهره  :دار نهضة مصر

-احمدنژاد ،کامل ( .)1132فنون ادبی .تهران:

للطبع و النشر.

نشر پایا .چاپ اول.

-عتیق ،

عبدالعزیز

(1524م ).

علم البدیع.

-تجلیل ،جلیل ( .)1124معانی و بیان .تهران:

بیروت :بی نا.

مرکز نشر دانشگاهی .چاپ هفتم.

-فدایی ،غالمرضا ( .)1131آشنایی با نسخ

-تفتازانی ،مسعود بن عمر (بی تا) .المطول؛

خطی و آثار کمیاب .تهران :سمت.

المطول فی شرح تلخیص الفتاح .تهران:

-قاسمی ،رضا ( .)1133معانی و بیان تطبیقی.

عبدالرحیم بن محمد تقی خوانساری.

تهران :انتشارات فردوس .چاپ اول.

انتشارات علمیه اسالمیه.

-قندزی ،محمود بن محمد بن احمد (بی تا).

-درایتی،

فهرستگان

بالغت .نسخه خطی متعلق به کتابخانه ملی

نسخه های خطی ایران (فنخا) .تهران :سازمان

مجلس شورای اسالمی .شماره  .3320تهران:

اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.

کتابخانه ملی مجلس.

-رادویانی،

مصطفی

(.)1150

عمر

(1545م).

-قیس رازی ،شمس الدین محمد (.)1114

محمدبن

و

و

المعجم فی معاییر اشعار العجم .به همت

توضیحات احمد آتش .استانبول :انتشارات

محمد رمضانی .به تصحیح قزوینی و تصحیح

المعهد الشرقی.

ثانوی مدرس رضوی .طهران :مطبعه مجلس.

ترجمان البالغه.

تصحیح

حواشی

-رجایی ،محمد خلیل ( .)1155معالم البالغه در

-کزازی ،میرجالل الدین ( .)1122زیباشناسی

علم معانی و بیان و بدیع .تهران :انتشارات

سخن پارسی (بیان) .تهران :نشر مرکز .چاپ

دانشگاه تهران .چاپ سوم.

سوم.
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-مهدوی دامغانی ،احمد ( .)1151دانشنامه

العصریه.

جهان اسالم .مدخل بالغت .جلد سوم.

-همایی ،جاللالدین ( .)1120فنون بالغت و

زی رن ظر غ الم ع لی ح داد ع ادل  .تهران :بنیاد

صناعات ادبی .تهران :نشر هما .چاپ هفتم.

دایره المعارف اسالمی.

-یلمه ها ،احمدرضا ( بهاروتابستان .)1151

-هاشمی ،احمد (بی تا) .جواهرالبالغه فی

«گمنامی بنام در تاریخ ادب فارسی اثیرالدین

المعانی و البیان و البدیع .ضبط و تدقیق و

اومانی» .نشریه آینه میراث .دوره  .10شماره

توثیق د .یوسف الصمیلی .بیروت :المکتبه
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